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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Výstava „20 let proměn Přeštic“, která potrvá do 19. listopadu, byla zahájena. Ve středu 
28. října přestřihli pásku (zleva) bývalý starosta města Mgr. Antonín Kmoch, Marie Bendo-
vá a současný starosta Mgr. Petr Fornouz. Více fotografií a bližší informace naleznete na 
straně 7.                                                                                                         Foto město Přeštice
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Vážení spoluobčané,

v měsíci říjnu nám počasí ukázalo, že zima je 

opravdu za dveřmi. I z tohoto důvodu se vracím 

k úklidu chodníků, kterým se věnuji v samostat-

ném článku. Když už jsem se dotkl tématu stavu 

chodníků,  chtěl  bych  se  jen  zmínit  o  zlepšení 

schůdnosti, především v místech ulice V Bran-

ce, Třebízského a v neposlední řadě dokončené 

opravě chodníku v Tylově ulici.  I v následují-

cím roce se bude pokračovat v rekonstrukci nej-

více  poškozených míst  chodníků  v  Přešticích. 

Vzhledem k finančním možnostem města nelze 

opravit  veškeré  poškozené  části  najednou,  ale 

postupně. 

Dne 28. října byla otevřena vernisáží výstava 

„20 let proměn Přeštic 1989-2009“. Chtěl bych 

všechny na tuto výstavu pozvat a připomenout, 

že  na  dobových  i  současných  fotografiích  lze 

spatřit  vývoj  města  v  posledních  20  letech. 

Výstava má nejen oživit vzpomínky na to,  jak 

Přeštice  vypadaly,  ale  v  porovnání  s  předcho-

zím  stavem  ukázat,  jakým  způsobem  se  změ-

nily. Velkou zásluhu na dnešní tváři Přeštic má 

první porevoluční starosta pan Vladimír Benda. 

Během  listopadu  by  měly  být  dokončeny 

všechny větší investiční akce ve městě. V dosta-

tečném  předstihu  budou  informováni  občané 

a pacienti, kteří navštěvují odborné lékaře, jenž 

jsou umístěni v budově v Sedláčkově ulici 553 

(pohotovost)  o  opětovném  spuštění  provozu 

v  této  budově  a  přestěhování  z  provizorních 

prostor na Masarykově náměstí. 

Na závěr října bylo svoláno veřejné projedná-

ní záměru výstavby obchodního střediska LIDL 

v Městském parku. Od zastupitelstva 17. 9. 2009 

a předložení, či otevření této otázky před veřej-

ností,  došlo  k  velkému množství  různých  dez-

informací a možná i zčásti špatnému vysvětlení 

usnesení. Závěry jak z veřejného projednání, tak 

z  internetové  diskuze  na  webových  stránkách 

města budou předneseny na veřejném zastupitel-

stvu města, které se koná 5. 11. 2009 od 18.00 

hodin ve velkém sále KKC v Přešticích. Na tom-

to zasedání bude projednáván další vývoj záměru 

výstavby LIDL. 

Dovolte  mi,  abych  Vás  všechny  pozval  na 

oslavy státního svátku 17. listopadu, kde kromě 

soutěží o nej… lampion bude nejen pro děti při-

praveno překvapení v Městském parku v Přeš-

ticích.  Začátek  akce  je  stanoven  na  17  hod. 

u sochy T.G.M.

Letošní oslavy vánočních svátků budou zapo-

čaty první adventní neděli 29. listopadu. Od 16 

hodin zvu všechny občany ke kostelu na Vícově, 

kde zazpívá dětský sbor ZUŠ Hlásek a násled-

ně od 18 hodin proběhne na náměstí slavnostní 

rozsvícení vánočního stromku.

Vážení občané,  těším se na Vaši účast neje-

nom  při  rozhodování  o  budoucnosti  našeho 

města, ale i při kulturních akcích, které jsme pro 

Vás připravili.                 

  Mgr. Petr Fornouz
starosta

Město Přeštice vyhlašuje 
diskusní téma pro měsíc 
listopad

„Byly změny uskutečněné v Přešticích 
v létech 1989 - 2009  prospěšné pro zlepše-
ní životních podmínek obyvatel města?“

Vyjádřit  svůj  názor  k  tématu  můžete 
v diskusním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz. 

Datová schránka města Přeštice
V rámci elektronizace veřejné správy jsou od 

července  letošního  roku  postupně  aktivovány 
datové  schránky  orgánů  veřejné  správy,  práv-
nických  i  fyzických  osob  umožňující  elektro-
nické doručování dokumentů. Datová schránka 
města Přeštice je otevřena od 7. října. Je do ní 
možné  doručovat  elektronické  dokumenty  pro 
městský  úřad,  městskou  policii  a  organizační 
složky  města,  tj.  pro  Dům  historie  Přešticka, 
městskou knihovnu a pečovatelskou službu.
Od  1.  listopadu  jsou  v  provozu  datové 

schránky  všech  orgánů  veřejné  správy  včet-
ně všech obcí a datové schránky právnických 
osob  zapsaných  do  obchodního  rejstříku. 
Datovou schránku si však může nechat  zřídit 
kdokoli. Žádost je možné podat na kterémkoli 

Czech POINTU. Na městském úřadu v Přešti-
cích  je kontaktní místo Czech POINT zřízeno 
v podatelně v budově Husova 465. 
Projekt  elektronické  komunikace  prostřed-

nictvím  datových  schránek  s  orgány  veřejné 
správy bude od ledna 2010 rozšířen o možnost 
zasílání elektronických faktur i mezi právnický-
mi a fyzickými osobami navzájem, od července 
2010 by mělo být možné posílat prostřednictvím 
datových schránek všechny dokumenty, jejichž 
povaha umožňuje elektronické odeslání. 
Aktuální  informace  o  informačním  sys-

tému  datových  schránek  je  možné  získat 
na  webových  stránkách  ministerstva  vnitra 
www.datoveschranky.info.

Eva Česáková, tajemnice MěÚ

Informace o výši hladiny 
řeky Úhlavy
Pro zlepšení informovanosti obyvatel o vývo-

ji výše vodního stavu v řece Úhlavě, především 
v  době  povodní,  instalovalo  město  Přeštice 
v prostoru vodočetné latě na Zámostech novou 
limnigrafickou stanici, která měří výši hladiny 
v řece.
Informaci  o  výši  hladiny  řeky  a  případném 

vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové akti-
vity  si může  každý  občan  ověřit  na  stránkách 
města www.prestice-mesto.cz, kde je na úvodní 
straně odkaz stav Úhlavy a po kliknutí se objeví 
grafické znázornění aktuálního stavu. Aktuali-
zace probíhá každou půlhodinu.
Zřízením limnigrafické stanice Město Přešti-

ce udělalo další z kroků pro zvýšení informova-
nosti  obyvatel  v  návaznosti  na  již  realizovaná 
a  do  budoucna  připravovaná  protipovodňová 
opatření.                               

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Chodníková novela 
– II. část – zimní údržba
V minulém  čísle  Přeštických  novin  jsem  se 

zabýval  tématem  údržby  chodníků  v  zimním 
období. Vzhledem k počasí, které nám v říjnu 
ukázalo, že zima se opravdu blíží, bych se chtěl 
v  krátkosti  k  tomuto  tématu  vrátit  a  seznámit 
občany s organizací zimního úklidu chodníků.
Město Přeštice připravilo plán zimní údržby 

chodníků, kdy byly dle významu rozděleny do 
dvou  kategorií.  Do  kategorie  I.  jsou  zařazeny 
chodníky  v  ulicích:  Hlávkova,  Třebízského, 
V Brance, část 5. května (u budovy plynáren), 
Husova,  Máchova,  Sedláčkova,  Poděbrado-
va, část Dukelské,  tř. 1. máje, Palackého, část 
Gagarinovy, Kotkova, Karlova, V Háječku, Na 
Jordáně, Červenkova, část Vrchlického, Rybo-
va, Komenského, Masarykovo  náměstí, Měst-
ský park (vnitroblok). Úklid chodníků ve výše 
jmenovaných ulicích bude zajištěn do 8 hod. po 
spadu sněhu. 
Ostatní chodníky jsou zařazeny do II. kate-

gorie a jejich úklid bude zajištěn do 48 hod. po 
spadu sněhu.

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Úspěch dechového orchestru ZUŠ 
Přeštice ve Zbraslavi
Dechový orchestr ZUŠ Přeštice se ve dnech 

25.-26. září zúčastnil již 14. ročníku Mezinárod-
ního festivalu dechových orchestrů Vejvodova 
Zbraslav. Festivalu se letos zúčastnilo celkem 8 
dechových orchestrů.
V  pátek  v  17.00  hod.  jsme  v  obci  Jíloviště 

zahráli zdejším posluchačům skladby z oblasti 
dechové  i  populární hudby a byli  jsme odmě-
něni  velkým  potleskem.  Po  tomto  koncertě 
jsme odjeli zpět na pražskou Zbraslav, kde jsme 
přesně  ve  20.30  hod.  započali  své  vystoupení 
ve stanu na zbraslavském náměstí. Po našem 45 
minut dlouhém vystoupení jsme sklidili bouřli-
vý aplaus, a proto jsme museli zahrát ještě jeden 
přídavek navíc.
V sobotu jsme v 10.00 hod. zahájili své sou-

těžní vystoupení v Černém divadle Jiřího Srn-
ce.  Povinnou  soutěžní  skladbou  pro  všechny 
orchestry  byla  polka  Kvetou  máky  (Jaromír 
Vejvoda/Vašek  Zeman).  Po  soutěži  jsme  ve 

12.00 hod. zahráli opět ve zbraslavském stanu. 
I přes technické nedostatky, které zavinil výpa-
dek proudu, náš orchestr koncert odehrál zcela 
bez problémů. Po tomto vystoupení následoval 
jako  vždy  průvod  všech  orchestrů,  kterého  se 
zúčastnily i naše mažoretky Bohemia.
Vyhlášení výsledků soutěže  jsme se dočkali 

v 17.00 hod. a opravdu jsme měli důvod k rado-
sti. Náš orchestr se umístil ve stříbrném pásmu. 
Před námi byly jen dva orchestry. Tak jsme opět 
dokázali, že i v nemalé konkurenci se dokážeme 
prosadit.
Závěrem  bych  Vás  chtěl  pozvat  na  náš  již 

15. výroční koncert, který se koná 26. listopa-
du 2009 od 18.00 hodin ve velkém sále KKC 
v Přešticích, kde jako host vystoupí Josef Vej-
voda,  syn  slavného  skladatele  dechové  hudby 
Jaromíra Vejvody. Všichni příznivci dobré hud-
by jste srdečně zváni (foto na straně 8).

Jan Šimůnek, člen orchestru

CHOVATELÉ 
VYSTAVOVALI           str. 10

OSLAVY
28. ŘÍJNA  str. 6

BOUŘLIVÁ DEBATA
O LIDLU                        str. 10
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Informace Městského úřadu

Vážení občané, 

Městský úřad Přeštice, obor správní a doprav-
ní,  Vás  touto  cestou  v  dostatečném  časovém 
předstihu  informuje,  že  do  31.  prosince  2010 
jsou  držitelé  řidičských  průkazů  vydaných 
v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000  
povinni  si  tyto dle   ustanovení § 134, odst. 2, 
písm. b)  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních  komunikacích  vyměnit.    Dále  pak  
jsou    držitelé  řidičských  průkazů  vydaných 
v  době  od  1.  ledna    2001  do  30.  dubna  2004  
povinni  si  tyto  dle  ustanovení    §  134  odst.  2, 
písm. c)  zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích  rovněž také vyměnit 
a to do 31. prosince 2013.  
V  zájmu  úspěšné  výměny  shora  uvede-

ných  řidičských  průkazů  bez  stresových  situ-
ací  či  jiných  problémů  neodkládejte  výměnu 
na  poslední  chvíli  a  navštivte  naše  pracoviště 
řidičských průkazů, kde Vám pracovnice  rády 
do jednoho měsíce výměnu provedou.     

K výměně řidičského průkazu je nutné doložit 
stávající  řidičský  průkaz,  občanský  průkaz, 
vyplněnou  žádost,  l  fotografii  předepsaného 
formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li 
bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na 
správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60  let 
věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. 

Bc. Daniel Novotný
 odbor správní a dopravní

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc září 2009
Na  MP  Přeštice  bylo  oznámeno  občany  nebo 

zjištěno strážníky 80 událostí.
Celkem bylo zjištěno 177 přestupků:
• řešeno blokově – 109
• oznámeno správnímu orgánu – 4
• řešeno napomenutím – 51
• dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) – 26  
• oznámení bodovaného přestupku – 3
Ostatní činnost:
• nalezeny 4 autovraky 
– 3 autovraky byly odstraněny provozovatelem 

po jednání s MP 
– 1 autovrak byl odstraněn MěÚ po dvouměsíční 

lhůtě,  kterou měl  jeho  provozovatel  k  odstranění 
a neučinil tak 
• odchycen 1 pes (předán do útulku) 
•  na  území města  –  zjištěno  poškození  2  svis-

lých  dopravních  značek  a    4x  oznámeno  firmě                                  
Elimont nefunkčnost světelného semaforu
– nalezena příruční  taška  s  doklady,  která  byla 

hlášena na Policii ČR jako ztracená – předáno Poli-
cii ČR 
• zajištění  veřejného  pořádku  při  kulturních 

akcích na Masarykově náměstí dne 3. 9. 2009 při 
politickém  mítinku  ČSSD,    dále  dne  19.  9.  při 
konání pivních slavností a ve dnech 16. 9.–22. 9. 
zajištění pořádku v rámci Evropského týdne mobi-
lity
• v průběhu uvedeného měsíce byl hlídkami MP 

proveden 2x výjezd na stížnosti rušení nočního kli-
du v baru Kanape – věc vyřízena na místě 
• 2x výjezd na pachatele drobné krádeže zadržené 

ostrahou v místním obchodě – věc na místě vyřeše-
na blokovou pokutou a výjezd na přestupce, který 
natankoval  na  místní  čerpací  stanici  plnou  nádrž 
benzinu a bez zaplacení ujel a na pachatele trestné-

ho činu, který v ulici B. Němcové postříkal olejem 
několik rodinných domků – předáno dle věcné pří-
slušnosti Policii ČR
Z další činnosti uvádím:
• Dne 6. 9. po druhé hodině v noci byla hlídkou 

zjištěna  rvačka  min.  10  osob  v  ul.  Rybova  před 
nočním barem Niki. Dle věcné příslušnosti byla na 
místo  přivolána  hlídka  Policie  ČR,  RZS  Přeštice 
a zajištěn veřejný pořádek.
• Dne 12. 9. před půlnocí byla přivolána hlídka 

do ul. Poděbradova, kde mělo docházet ke vzájem-
nému napadání osob. Na místě byl zjištěn zraněný 
muž,  kterému  byla  přivolána RZS Přeštice,  která 
jej  ošetřila  a  převezla  do  nemocnice  v  Plzni.  Na 
místě  byla  zjištěna  totožnost  útočníků,  zajištěn 
veřejný pořádek a věc předána k dalšímu opatření 
Policii ČR.
• Dne  19.  9.    v  ul. Nerudova  hlídka  prováděla 

asistenci RZS  Přeštice, která požádala o zajištění 
osobní  bezpečnosti  při  ošetřování  pacienta,  který 
požil  větší množství  léků  a  odmítá    otevřít  dveře 
i lékařské ošetření. Muž po 20 minutách dveře ote-
vřel, byl uklidněn, ošetřen a  převezen do nemoc-
nice v Plzni.
 • Dne 29. 9. byla zjištěna   v ul. 5. května ulo-

mená  svislá  dopravní  značka  „Stůj,  dej  přednost 
v  jízdě“. Místním  šetřením bylo  zjištěno vozidlo, 
provozovatel  i  řidič,  který  poškodil  uvedenou 
značku  a  z místa  nehody  ujel. Věc  byla  dle  věc-
né příslušnosti předána skupině dopravních nehod 
Policie ČR.
• V měsíci září bylo hlídkou MP zjištěno v Přešti-

cích v ul. K Cihelně na pozemní komunikaci odsta-
vené  vozidlo  zn.  Citroën,  které mělo  podhuštěné 
pneumatiky, neplatnou  technickou a  emisní kont-
rolu.  Jelikož zde bylo podezření,  že provozovatel 

vozidla  nemá  uzavřené  pojištění  o  odpovědnosti 
z  provozu  vozidel,  byla  věc  oznámena  dle  věcné 
příslušnosti na příslušný správní a dopravní odbor 
MěÚ k vyřízení. Podezření se potvrdilo. Dále byl 
oznámen na správní orgán řidič, který řídil vozidlo 
zn. Škoda v ul. Komenského, které nemělo platnou 
technickou a emisní kontrolu.
Nyní  bych  chtěl  připomenout  všem,  kteří  mají 

z důvodu jejich postižení (ZTP) označená svá vozi-
dla Speciálním označením vozidel „O1“ (invalida) 
–  přepravující  osobu  těžce postiženou nebo  těžce 
pohybově  postiženou,  kde  všude  mohou  toho-
to  označení  užít.  Dle  zjištění  MP  to  velká  část 
postižených osob neví, a proto: v jednotlivých pří-
padech a  je-li  to naléhavě nutné, nemusí po dobu 
nezbytně potřebnou řidiči s označením O1 dodržo-
vat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní 
značky „Zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena 
bezpečnost  a  plynulost  provozu  na  pozemních 
komunikacích.  Označení  vozidla  O1  lze  použít 
pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozi-
dle přepravována osoba, která je držitelem označe-
ní O1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na 
výzvu policisty nebo strážníka městské policie, že 
jí byly přiznány mimořádné výhody, které ji oprav-
ňují k užívání vozidla s označením O1. V jednot-
livých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou 
vozidla s označením O1 vjíždět i tam, kde je znač-
ka  „Zákaz  vjezdu“  omezena  dodatkovými  tabul-
kami „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen 
dopravní  obsluze“  a  „Mimo  dopravní  obsluhy“. 
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, 
mohou vozidla s označením O1 vjíždět i do oblasti 
označené dopravní značkou „Pěší zóna“. Děkuji.

Pavel Hošťálek
vedoucí strážník Městské policie Přeštice

Policie České republiky na jižním Plzeňsku
3. díl: Rozhovor s vedoucím obvodního oddělení policie Přeštice

Pro  třetí  díl  seriálu  jsme  požádali  vedoucího 
obvodního oddělení komisaře npor. Mgr. Rober-
ta  Majera  o  krátký  rozhovor,  který  je  tvořen 
vámi zaslanými otázkami. Konverzace probíha-
la v útulné kanceláři plné rozpracovaných spisů 
a ohlušujících telefonátů. Pracovat jako vedoucí 
oddělení není vůbec jednoduché.

1. Proč jste šel k Policii ČR? 
K Policii ČR jsem šel z důvodu, že jsem chtěl 

pomáhat lidem, a to zejména ve svém nejbližším 
okolí, proto jsem nastoupil, jak jsem již uváděl 
v  předchozí  části  seriálu,  na  OOP  Dobřany, 
neboť není u policie služba, která by byla lidem 
bližší než obvodní oddělení v místě bydliště.

2. Policie prochází velkými změnami. Jak 
tyto změny vnímáte Vy?
Změny  vnímám  každodenně  ve  velké míře. 

Reforma  policie,  kterou  prochází,  nás  ovliv-
ňuje  v  naší  práci  nejenom  změnou  filozofie 
samotného  přístupu  policie  ke  své  práci,  ale 
také požadavky, které jsou na nás kladeny a se 
kterými se musíme vyrovnávat.  Ať už se jedná 
o  systém  práce  a  jeho  hodnotící  kritéria,  přes 
změny v teritoriálním rozdělení až po personál-
ní situaci.

3. Obvodní oddělení policie, kde jste vedou-
cím, působí na poměrně rozsáhlém území. 
Mohl byste ho pro naše čtenáře, kteří nečetli 
předchozí díl, v krátkosti charakterizovat?
Jedná se samozřejmě o město Přeštice a jeho 

okolí, dále o obce při silnici II/230 až po Skašov, 
obce při řece Úhlavě od Lužan po Snopoušovy, 
dále Kbelsko, Řenečsko, Roupovsko, Soběkur-
sko a Lukavicko a vše, co je mezi těmito oblast-
mi a nebylo jmenovitě uvedeno.

4. Další otázka, na kterou se občané ptají, je 
místní kriminalita. Můžete nám přibližně říci, 

kolik kriminálních případů jste v tomto roce 
již zaznamenali? O jakou trestnou činnost se 
nejčastěji jednalo?
Co se týče evidovaného protiprávního jedná-

ní máme za celý územní obvod za  tři  čtvrtletí 
roku 2009 evidováno přes 200  trestných činů, 
z nichž bylo téměř 130 objasněno, což zname-
ná, že byl zjištěn pachatel. Nejčastěji se  jedná 
o majetkovou  trestnou  činnost  a  v  rámci  této 
kategorie  je  to  nejvíce  vloupání  do  vozidel. 
Tímto  bych  chtěl  opětovně  apelovat,  aby  lidé 
nenechávali žádné věci ve vozidlech a nezavdá-
vali tak příčinu kriminálním živlům se obohatit 
na jejich úkor.

5. Řekněte nám o největším úspěchu při 
řešení kriminálního případu na Vaší součásti 
Policie ČR v poslední době?
V  tomto  případě  je  možné  uvést  odhalení 

pachatele  majetkové  trestné  činnosti,  které  se 
pachatel  dopustil  nejméně  v  osmi  případech 
za uplynulé dva měsíce.  Jednalo  se o krádeže 
věcí  a  vloupání  do  různých  objektů  i  vozidel. 
Tomuto pachateli již bylo sděleno obvinění za 
spáchané skutky.

6. Policie ČR řeší i přestupky. Jakých pře-
stupků se občané nejčastěji dopouštějí?
V  oblasti  přestupkového  jednání  je  za  tři 

čtvrtě roku evidováno více než 250 přestupků, 
z nichž nejvíce je z kategorie tzv. 49, tedy proti 
občanskému soužití, což zahrnuje oblast proti-
právního jednání od ublížení na zdraví, urážky, 
schválnosti  až  po  obecné  pojmenování  jiného 
hrubého jednání.

7. Máte na starost také bezpečnost v dopra-
vě?
Bezpečnost v dopravě máme také na staros-

ti,  ale  subsidiárně,  kdy prioritně  je  tato  oblast 
určena pro službu dopravní policie a její jednot-
livé složky. Na druhou stranu ve většině přípa-
dů jsme na místě případné dopravní komplikace 
jako první a následně tedy i my provádíme na 
místě  určité  úkony,  a  tím  se  podílíme  na  ply-
nulosti dopravy. Samozřejmě se také účastníme 
dopravních akcí v rámci našeho teritoria.

8. Jaká je spolupráce s místní samosprávou, 
popřípadě s městskou policií?
S místní  samosprávou  a  jejími  jednotlivými 

složkami,  jakož  i obecní policií,  je  spolupráce 
velmi  dobrá  a  z  mého  pohledu  si  vycházíme 
vzájemně vstříc a  snadněji  tak zabezpečujeme 
záležitosti  lokálního  charakteru.  Tento  syner-
gický  efekt  spolupráce  se  budeme  dále  snažit 
prohlubovat.

9. Policie ČR tu je především pro občany. 
Jací jsou z vašeho pohledu občané v našem 
městě? Spolupracují s Vámi? Mají nějakou 
možnost ovlivnit bezpečnostní situaci kolem 
sebe?
Občané Přeštic jsou stejní jako mimo Přešti-

ce v našem obvodě. Setkávají se s podobnými 
problémy a mají i podobné požadavky a nároky 
na policii. Spolupráce jako taková je různá, a je 
to spíše o osobnosti jednotlivce než o tom, kde 
bydlí. Ohledně možnosti ovlivnit bezpečnostní 
situaci vidím v občanech velký potenciál, který 
dosud není zcela využitý. Pro začátek postaču-
je, aby si lidé všímali svého okolí a v případě, 
že  jsou  svědky  nějakého  protiprávního  jedná-
ní,  aby  tuto  informaci  předali  ihned  na  zdejší 
služebnu na tel. č. 377 982 158 nebo v případě 
nepřítomnosti na linku 158, přičemž tuto infor-
maci  je  možno  podat  samozřejmě  anonymně. 
Druhou základní věcí  je přistupovat ke svému 
majetku  tak,  aby  potencionální  zloděj  měl  co 
nejmenší šanci něco odcizit.

10. Povězte nám nějaký kuriózní případ ze 
služby, který jste zažil během kariéry?
Nevím, zda se  jedná o kuriózní případy, ale 

spíše takové zajímavé situace, ke kterým např. 
patřilo prověřování odcizeného letadla z nepo-
škozeného protiletadlového krytu, nebo poško-
zení výrobní haly  tím, že skrz ní projel želez-
niční vagon.

11. Na závěr nám řekněte něco o sobě, 
o svých zálibách?
Nechci,  aby  to vyznělo  jako otřepaná  fráze, 

ale mimo zaměstnání mi již příliš volného času 
nezbývá  i  vzhledem  k  tomu,  že  si  prohlubuji 
vzdělání a rozšiřuji penzum získaných informa-
cí studiem na právnické fakultě. V mém případě 
se  tedy o zálibách nedá mluvit,  spíše se  jedná 
o jednorázové aktivity.

Děkujeme  za  vstřícný  rozhovor  a  přejeme 
mnoho úspěchů nejen při boji proti kriminalitě. 

V následujících  dvou  dílech  se můžete  těšit 
na  představení  dopravního  inspektorátu,  foto-
grafií  výbavy,  nejčastějších  přestupků  jiho-
plzeňských řidičů a nejnebezpečnější místa ve 
vašem  regionu.  Pokud  vás  něco  zajímá  právě 
z  oboru  dopravní  policie,  můžete  své  dotazy 
psát  na  e-mail:  pispj@mvcr.cz  nebo  volat  na 
mobilní  telefon  724  182  358.  Využít  můžete 
opět i sms zpráv. 

komisař por. Bc. Libor Pilař
preventivně informační skupina PJ

Indiánem po celý rok
V  letošním  školním  roce  se  každou  středu 

promění  téměř  všichni  žáci  naší  školy  v  indi-
ány. Každé dítě má  indiánské  jméno, vlastno-
ručně vyrobenou čelenku a pomalované tričko. 
Když  se  všichni  na  hru  oblečeme,  chybí  už 
jen  zapálený  oheň.  Škoda,  že  to  ve  třídě  není 
možné. Určitě  by  se  to Rybaně, Čuču, Koko, 
Lelele, Železnému srdci a dalším líbilo, o tom 
nepochybuji.  Při  jedné  výpravě  do  lesa  jsme 
vyhledávali zvířecí stopy a v družině jsme pak 
vyráběli sádrové odlitky. Naše poslední indián-
ské  setkání minulou  středu probíhalo v duchu 
stopařském. Indiáni měli za úkol ve dvojici na 
čas projít záludnou trasu po stopách medvěda. 
Medvěd na konci trasy sice nečekal, ale legrace 
bylo na rozdávání. 

Jana Přibáňová
náčelnice Obří oko (ZŠ Řenče)    
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80 let 
Jiřina SKÁCELOVÁ – Žerovice

Helena BEŠKOVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

František  Malafa  (82),  Věra  Svobodová 
(81),  Emilie  Bradová  (83),  Josef  Medek 
(88)  –  Skočice,  Václav  Vohradský  (86) 
– Skočice,  Jan Čermák  (86),  Jan Tichota 
(84), Miloslava Fialová (83), Jan Mrkvič-
ka (82), Václav Hás (81) – Skočice.

Vydání Přeštických novin je příležitostí, 
abychom všem oslavencům vyjádřili podě-
kování a úctu a poblahopřáli všem zdraví, 
štěstí a spokojenost.

VÝROČÍ

85 let 
Milada TYKVARTOVÁ – Skočice
Zdeňka MALÍKOVÁ – Žerovice

90 let 
Václav MEDEK – Skočice

96 let 
Anna LEITLOVÁ – Zastávka

ÚMRTÍ
Jaroslav Benda 
Bohuslav Hajšman 
Cecílie Červená  

Pozůstalým projevujeme upřímnou sou-
strast.

(1928)
(1930)
(1928)

ZLATÉ SVATBY
Dalším zlatým manželským párem v Přešticích jsou

Jan a Anna MRÁZOVI.
Na počátku jejich společné cesty byla láska, naděje i očekávání. Po dobu jejich společ-

ného padesátiletého soužití naslouchali jeden druhému s otevřeným srdcem a vzájemným 
pochopením.
K  tomuto  významnému  dni  byl  manželům  osobně  poblahopřát  místostarosta  města 

Přeštice pan Antonín Kmoch a popřál manželům Mrázovým hlavně hodně zdraví, štěstí 
a manželské pohody. 

Co se to s námi děje?
Bohužel se mezi námi vyskytují jedinci, kte-

ří asi nesnáší všechno, co je hezké. Jsou nepo-
stižitelní, dělají to v době, kdy je nikdo nevidí. 
Na  hezké  místo  za  Příchovicemi  ke  kapličce 
sv. Anny chodí na procházku spousta lidí. Je to 
velmi hezké místo v kteroukoliv roční dobu, je 
tam lavička, stůl a byla hezká mapa Přešticka. 
Podívejte se na fotografii, co z této mapy uděla-
la lidská bytost, ani nechci napsat člověk. Je to 
ubohost. Nejspíše se opakuji, ale tuto připomín-
ku ten, co to udělal číst nebude.

Foto a text ing. Jiří Běl

Nabídka skautů
pro předškoláky

BLAHOPŘÁNÍ
Členové  Mysliveckého  sdružení  Přeštice 
blahopřejí k významnému životnímu jubileu 
80 let   JUDr. Karlovi Pexidrovi. Vše nej-
lepší, hodně zdraví, mnoho loveckých zážit-
ků, úspěchů a krásné skladby do dalších let 
přejí kamarádi z MS Přeštice.

Skautské  středisko Přeštice v případě zájmu 
zahájí přípravku pro skauty pro předškolní děti 
(od pěti let), případně pro děti z první třídy. Děti 
by se seznámily se základy skautování, zkusily 
by si základní skautské dovednosti, vyzkoušely 
by si spaní ve stanech. Pokud budou mít rodiče 
těchto dětí zájem, volejte 721 634 134.

Zdařilý výlet na Rožmitálsko
Klub  českých  turistů  uspořádal  v  sobotu 

10.  října  autobusový  zájezd  na  Rožmitálsko 
s námětem „Po stopách Jakuba Jana Ryby“.
Zájezdu se zúčastnilo i několik členů Spolku 

pro záchranu historických památek na Přeštic-
ku. Navzdory špatné předpovědi se počasí vyda-
řilo. V úvodu nás přivítal v kostele Povýšení sv. 
Kříže předseda Společnosti  Jakuba Jana Ryby 
pan Hubert Hoyer  se  svojí dcerou  Ivanou. Při 
prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavého 
ze  života  našeho  rodáka.  Návštěvu  Rožmitá-
lu  jsme ukončili v muzeu na náměstí. Rovněž 
jsme navštívili místo, kde J. J. Ryba dobrovolně 
skončil svůj nelehký život v necelých padesáti 
letech. Následoval výlet na vrch Třemšín.
Těšíme se na další podobný výlet, zvláště pro-

to, že v červnu příštího roku bude v Rožmitále 
otevřeno nové muzeum (investice v hodnotě 60 
milionů Kč), ve kterém bude celé  jedno patro 
věnováno životu a dílu J. J. Ryby.
Doporučuji tento výlet vyšším třídám základ-

ních škol, jelikož zájezd může být spojen náv-
štěvou hornického muzea v Příbrami  a  s  náv-
štěvou  zámečku  Vysoká,  který  je  nedaleko 
hlavní  cesty  do  Rožmitálu.  Při  zorganizování 
tohoto  výletu  rád  pomohu.  Domnívám  se,  že 

tímto výletem se může získat mnoho vědomostí 
o našem slavném rodákovi.

Foto a text ing. Jiří Běl

Občané Řeneč 
na návštěvě 
ve Vodňanech
Již  několik  let  pořádá  Obecní  úřad  Řenče 

koncem září autobusové zájezdy pro své obča-
ny.  Letos  to  byl  zájezd  do  jaderné  elektrárny 
Temelín, do Vodňan a na krásný starý rybnič-
ní mlýn do Hoslavic. Příště se můžeme těšit na 
Domažlicko.
Fotografie  je  z Muzea  a  galerie  ve  Vodňa-

nech, kterým nás prováděla ředitelka Mgr. Vel-
ková.                             Foto a text ing. Jiří Běl 

Navštívili jste 5. ročník Veletrhu
cestovního ruchu ITEP 2009 v Plzni?
Od čtvrtka 22. 10. 2009  do soboty  24. října 

2009 se konal v Plzni  již popáté veletrh  cestov-
ního  ruchu ITEP 2009. Výstavy se zúčastnilo   
na 137  vystavovatelů , jak  ze všech koutů Čes-
ké republiky, tak i  z Francie, Německa a Slo-
venska. Své služby zde nabízely nejen cestovní 
kanceláře,  hotely,  penziony,  pivovary, muzea, 
školy, ale  reprezentovala se zde i  města, mik-
roregiony a  různá sdružení. 
Ve společném výstavním stánku jižní Plzeň-

sko  –  Přešticko,  Blovicko,  Staroplzenecko 
a Mirošovsko  vystavoval společně s mikroregi-
onem Přešticko (včetně města Přeštic) mikrore-
gion Úslava, mikroregion Radyně a Mirošovsko  
pod hlavičkou  Občanského sdružení Aktivios.
Pro  zpestření  programu výstavy    vystoupily 

různé folklorní  i taneční soubory. 
Letošní  ročník byl  jako stvořený pro milov-

níky  dobrého  jídla  a  pití.  Součástí  bohatého 
programu totiž byly kromě ochutnávky českých 
a moravských vín   k dostání  i vína maďarská, 
australská,  chilská,  italská 
a francouzská. 
Ani  milovníci  piva  nepři-

šli  zkrátka.  „Pivní  cesty“  je 
provedly  po  mnoha  českých 
i  zahraničních  malých  i  vel-
kých  pivovarech.  Naši  souse-
dé  ze  Slovenska  pak  nabízeli 
k  ochutnání  i  něco  z  tradiční 
domácí kuchyně    a opravdoví 
gurmáni si pak  mohli zakoupit 
i vynikající francouzské sýry. 
Celou  výstavu  výborně 

a vtipně moderoval osvědčený 
Radek  Nakládal.  Návštěvníci 
si odnesli kromě mnoha  infor-
mačních materiálů, pohlednic, 
map,  reklamních  předmětů 

i spoustu nových informací o zajímavých mís-
tech u nás i v zahraničí. Největší zájem, tak jako 
ostatně vždy, byl  o tolik oblíbené cyklomapy, 
naučné stezky, pohlednice z jednotlivých měst 
a obcí a obrovský zájem je vždy o  malé kalen-
dáříky s různými motivy našeho regionu.  
Naše  kancelář  sdružení  i  letos    připravi-

la  vědomostní  soutěž  o  ceny  –  jednu  pro  děti 
a druhou pro dospělé. Děti měly za úkol vyluš-
tit  křížovku  s  tajenkou.  Za  správnou  odpověď 
dostaly  hned  sladkou  odměnu  a  drobný  dárek 
pro  radost. Dospělí nám   svoje odpovědi ode-
vzdali a ze správných odpovědí bude vylosová-
no 5 výherců, kteří od nás obdrží pěkné věcné 
ceny. 
Myslím  si,  že  se  pátý  ročník  výstavy  opět 

vydařil. Největší zájem projevovali místní, pro 
které  mnohdy  bylo  příjemným  překvapením, 
jaké  krásné  kouty  a  památky  jižní  Plzeňsko 
vlastně skrývá a přestože bydlí „za humny“, ani 
o nich nevědí.                      Hana Bouchnerová

manažerka OS Aktivios    

Stále se opakující
bezohlednost
V týdnu před podzimním každoročně se opa-

kujícím obdobím, kdy občané Přeštic mohou do 
sběrného dvora v Průmyslové ulici odvézt bez-
platně svůj nepotřebný odpad různého druhu, se 
objevily před vraty sběrného dvora  televizory, 
matrace,  staré  brambory  v  pytlích,  pračka  aj. 
Každý má mobil a většinou automobil, stačí se 
jen zeptat na otevírací dobu na  telefonní  číslo 
377 983 588 a odvézt vše v době, kdy  je ote-
vřeno. Bylo by vám, kdo toto děláte příjemné, 
abyste před vašimi vraty našli nějaké ráno, to co 
vidíte na fotografii?

Foto a text Josef Bezděk a ing. Jiří Běl

KKC Přeštice Vás zve na

Velkou módní přehlídkovou show
Prodejní módní přehlídka,  jehož hlavním hostem bude modelka Andrea Verešová.

21. listopadu 2009 od 19 hodin
Velký sál KKC Přeštice

Generální partner: Maso Brejcha

Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice
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Líc a rub kolektivizace venkova
V Přeštických novinách z října letošního roku 

jsme  si  mohli  přečíst  nostalgické  vzpomínání 
Josefa Chmelíka  z Chlumčan  na  počátky  čin-
nosti a úspěchy JZD Horní Lukavice na začát-
ku padesátých let minulého století. Je pravdou, 
že v roce 1950 bylo hodně lidí přesvědčeno, že 
družstevnictví má v Čechách dobrou tradici a že 
je to cesta ke vzájemné svépomoci a odstranění 
těžké selské dřiny. Z tohoto vědomí asi vycháze-
lo úsilí prvních zakladatelů JZD a jejich radost 
a nadšení z jakýchkoliv dobrých výsledků.
Po  prvních  pokusech  s  JZD  II.  a  III.  typu 

(víceméně společné práce na zcelených pozem-
cích)  však  došlo  pod  tlakem  tehdy  vedoucí 
„avantgardy  dělnické  třídy“  –  KSČ  a  jejích 
mocenských složek k urychlování tohoto proce-
su a nátlaku na zakládání JZD IV. typu. Tehdy 
už prostí  sedláci  ztráceli možnost  svobodného 
rozhodování a stali se z nich námezdní roboti, 
pracující  za  bídnou  mzdu,  bez  možnosti  roz-
hodnout se pro  jakoukoliv  jinou práci. Byli  to 
novodobí  nevolníci,  zcela  závislí  na  libovůli 
národního výboru  (MNV) obce, ve které byd-
leli. Nevolnictví podle potřeby a uvážení funk-
cionářů MNV přecházelo i na jejich děti, které 
směly  jen do  té školy, kterou schválil a dopo-
ručil MNV  a  pracovat  jen  tam,  kam  je MNV 
pustil, tedy zpravidla jen v místním JZD. Tento 
stav trval až do roku 1968, kdy i pro členy JZD 
začal platit upravený Zákoník práce. Není proto 
divu, že sedláci vstupovali do JZD většinou jen 
pod nátlakem.
Zakládání  JZD  na  začátku  padesátých  let 

a  průvodní  jevy,  které  ho  provázely,  nebyly 
jen  epochou  nadšení  a  slavnostních  projevů, 
kdy  předsedové  „hodnotili  dosavadní  činnost 
družstva  a  vytyčovali  další  směr  působení“. 
Provázela  ho  také  krev  popravených  sedlá-
ků  a  slzy  vystěhovaných  příslušníků  selských 
rodin.  Rodin,  které  po  několik  generací  tvrdě 
pracovaly  na  svých  „gruntech“,  živily  národ 
a cenily si své svobody. Rodin, které se nepro-
vinily  ničím  jiným,  než  že  chtěly  uhájit  svoji 
svobodu a profesní nezávislost.
Josef  Chmelík  pravdivě  přiznává,  že  JZD 

Horní  Lukavice  dostalo  „do  vínku“  bývalý 
zbytkový statek pana Karla Škrábka. Na podzim 
roku  1938  podobně  dostal  „do  vínku“  bývalý 
zbytkový statek nedaleko Dolního Žandova na 
Chebsku, známý jako Manský dvůr, vůdce teh-
dejšího  sudetského  Landsmanschaftu,  Konrád 
Henlein. Oba dary se odehrály ve zdánlivě jiné 
situaci,  ale přesto měly něco  společného. Oba 
statky museli  jejich vlastníci  – Češi,  vlastenci 
a  schopní  podnikatelé  –  nedobrovolně  opustit 
i s celými rodinami.
Pocházím  z  obce  Soběkury,  kde  byla  už 

v roce 1949, podobně jako rodina pana Škráb-
ka, vystěhována z rodného gruntu rodina pana 

inženýra Kropáčka. Nejednalo se o žádný zbyt-
kový statek. O existenci  tohoto rodu na statku 
v Soběkurech  se můžeme dočíst v  záznamech 
kladrubského  kláštera  Pozorka  už  v  šestnác-
tém století. Inženýr Kropáček byl uznáván jako 
mimořádný  zemědělský  odborník  a  externě 
přednášel  na  Zemědělské  (tehdy  Hospodář-
ské)  škole  v Klatovech.  Jeho  otec  byl,  kromě 
mnoha  jiných  funkcí,  zakladatelem  a  od  roku 
1904 až do své smrti v roce 1931 dlouholetým 
předsedou  Hospodářského  strojního  družstva  
v  Soběkurech.  Bratr  byl  důstojník,  za  války 
působil  v  odbojové  organizaci Obrana  národa 
a  v  prosinci  roku  1941  byl  popraven  fašisty. 
Přes všechny nesporně pozitivní činy této rodi-
ny, pana  inženýra Kropáčka komunisté v  roce 
1949 zavřeli a jeho rodinu vystěhovali. Po pro-
puštění z vězení pracoval až do důchodu v drá-
tovně plzeňské Škodovky. Zaplétal oka lan.
V  roce  1952  byly  soběkurským  sedlákům 

odebrány  mlátičky  a  motory  od  10  HP  (7,5 
kW) výše a předány „do vínku“ nově vznikají-
cích Strojních a traktorových stanic. To značně 
zkomplikovalo  sklizňové  a  následné  podzim-
ní práce. Byly nařízeny  tzv.  „úřední výmlaty“ 
a  všechno  vymlácené  obilí  bylo  odvezeno  do 
Hospodářského družstva v Přešticích na  státní 
dodávky. Na jaře roku 1953 bylo z obce vystě-
hováno šest selských rodin a v roce 1955 ještě 
jedna. Navíc jeden hospodář, pan Václav Rada, 
dostal pět roků těžkého kriminálu. Záminky pro 
vystěhování byly různé, výsledek jeden. Odpor 
ke vstupu do JZD byl zlomen. 
Pro úplnost  je nutné dodat, že likvidace sel-

ského stavu byla sice jednoznačným politickým 
programem  KSČ  (viz  usnesení  a  tzv.  dopro-
vodné  směrnice ÚV KSČ z  let  1949 – 1953), 
ale  hodně  záleželo  na  místních  funkcionářích 
KSČ a MNV, jejich horlivosti a svědomí.  Čas-
to  sehrála  svoji  roli  závist,  osobní  zášť,  tou-
ha  snadno  se  ve  vysídleném  dvoře  obohatit 
a  v  neposlední  řadě  také  vyřizování  osobních 
účtů.  Naprosto  volný  průchod  dostaly  ty  nej-
nižší lidské pohnutky a pudy. 
V  závěru  článku  Josefa  Chmelíka  je  dobrá 

myšlenka. Počátky družstevnictví  je  třeba při-
pomínat dalším generacím. Podle mého názoru 
nejen ty z padesátých let, ale také ty z přelomu 
devatenáctého a dvacátého století. A s nimi vše 
dobré i špatné, co je doprovázelo. Doporučoval 
bych uspořádat na toto téma seminář v Kultur-
ním  a  komunitním  centru  v  Přešticích.  Bylo 
by  dobré,  kdyby  se  ho  zúčastnili  pamětníci 
této epochy i mladí lidé, kteří mají o toto téma 
zájem.

Petr Hodan, Přeštice
předseda Asociace soukromých 

zemědělců Plzeňska

! ?
Úhlavan hledá herce
a herečky

Obnovený divadelní spolek Úhlavan v Přešti-
cích oznamuje občanům, že hledá další zájemce 
o ochotnické divadlo. Hledáme herce a hereč-
ky, nápovědu nebo spolupracovníky pro malo-
vání kulis. Dále hledáme kulisáky, osvětlovače 
i zvukaře. Pokud máte chuť zapojit se a pomoci 
nám s obnovou divadelní  tradice v Přešticích, 
přijďte mezi nás nebo nás kontaktujte prostřed-
nictvím KKC Přeštice,  tel.  377 982 690  či  se 
informujte přímo u vedoucího souboru Ludvíka 
Pouzy na tel. 739 767 586.

PO TY ŽÁK  NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH SPRÁVNÍHO OBVODU P EŠTICE

ZŠ 2002/3        2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10
Dolní Lukavice 1.-5.r. 49 45 43 46 37 43 43 45
Horšice           1.-5.r. 51 52 55 46 46 46 45 40
Chlum any     1.-9.r. 333 323 314 302 281 268 245 224
Lužany           1.-5.r. 20 19 18 23 25 21 21 27
Merklín           1.-9.r. 226 218 208 207 174 171 169 161
P eštice          1.-9.r. 1012 1016 985 966 952 908 906 859

en e            1.-5.r. 29 26 25 21 24 27 27 30
Sko ice          1.-5.r.   36 35 33 32 30 31 34 29
Št novice        1.-9.r. 375 363 360 337 312 318 334 318
Celkem 2131 2097 2041 1980 1881 1833 1824 1733

MŠ 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10
Borovy 17 16 25 26 19 22 24 28
Dolní Lukavice 48 51 46 47 46 38 47 50
Horšice 19 18 21 18 20 18 15 14
Chlum any 75 74 75 70 77 65 68 68
Lužany 19 18 22 20 22 19 19 22
Merklín 41 42 44 49 53 52 56 55
Oplot 19 14 13 13 13 17 14 18
P eštice, Dukelská 135 129 142 142 148 155 159 177
P eštice, Gagarinova 100 85 85 84 84 84 84 84
P íchovice 27 28 30 28 27 26 27 26
Sko ice 23 24 22 21 24 24 24 18
Št novice 76 77 85 80 84 100 99 121
Celkem 599 576 610 598 617 620 636 681

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství, kultury a památkové pé e

Mgr. Dana Hanušová, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?
První desítky škol se v České republice při-

hlásily  k  účasti  na  projektu  Svačiny  do  škol. 
Děti  tak  dostanou  zdravou  svačinu  přímo  do 
třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji 
nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na 
internetu, podle své chuti.
Možná patříte  k  rodičům, kteří  vybaví  svou 

ratolest  každé  ráno domácí  svačinkou. Možná 
jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na 
svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv skupině 
rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůsta-
la nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvace-
tikoruny  zbyl  v  zadní  kapse  kalhot  zmačkaný 
obal  od  čokoládových  tyčinek.  Přitom  právě 
na  snídani a  svačině závisí  energetické pomě-
ry  v  dětském  organismu  během  školní  výuky 
– a od nich se odvíjí například míra pozornosti 
či základy budoucího zdraví. 

Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat 
ji  zaručeně  čerstvou  až do  školy,  aniž by děti 
musely mít při  sobě peníze a udělat ze svačin 
zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který 
v České republice právě startuje. Rodiče mohou 
dětem svačiny předplatit převodem na bankov-
ní  účet,  složenkou,  nebo  přes  systém  PaySec 
a  děti  si  na  internetu  svačinu  samy  vyberou 
a  objednají  třeba  na  den,  týden  nebo  i  měsíc 
dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy 
přímo z výrobny, čerstvě připravenou. 
Celý  objednávkový  systém  je  přístupný 

z  internetové  adresy  www.svaciny.eu.  Děti  si 
mohou  vybírat  ze  sladkých  i  slaných  svačin, 
salátů,  jogurtů.  Rodiče  mohou  mít  jistotu,  že 
jejich dítě svačí – a že svačí zdravě. 

Alexandr Bílek
autor projektu Svačiny do škol

Podzimní výprava do Kolince
Letošní podzimní společnou výpravu skautů 

jsme naplánovali do Kolince. Je tam dobré vla-
kové spojení, škola, kde nás ubytují v tělocvič-
ně a restaurace, kde se můžeme naobědvat.
To jsou hlavní kritéria, kterými se řídíme při 

výběru našich tras.
V pátek odpoledne jsme tedy nasedli do vla-

ku a vydali se do Kolince. Ve školní tělocvičně 
jsme  měli  k  dispozici  žíněnky  i  gymnastické 
koberce na přespání, v jídelně jsme mohli veče-
řet  a  snídat.  Pochopitelně  tělocvična  sloužila 
i k hrám a sportování.
V  sobotu  po  snídani  jsme  sbalili  svačinu 

a  vydali  se  do Velhartic  navštívit  hrad. Cesta 
nebyla dlouhá, měřila jen kolem deseti kilome-
trů. Počasí  se povedlo,  svítilo krásně  sluníčko 
a foukal jen mírný větřík. Na hradním nádvoří 
jsme si prohlédli dřevěné šachy a ruské kuželky 

a už nás volali k prohlídce hradu. Právě začal 
výklad a najednou přibíhali ještě další návštěv-
níci. A hleďme, to jsou „Přeštičáci!“ Sešli jsme 
se totiž se skupinou Sokolů, kteří zrovna pořá-
dali  v  sobotu  výlet  na  Svatobor  a  velhartický 
hrad.
Po  návratu  do  Kolince  jsme  povečeřeli 

v  tamější restauraci a věnovali se hrám a sou-
těžím.  Prošli  jsme  se  i  večerním  městečkem 
a prohlédli si židovský hřbitov.
V neděli  ráno nás čekal  jen krátký výlet do 

vedlejších Mlázov k prohlídce pohádkové cha-
lupy. Foukal ledový vítr, ale žádné vlče ani svět-
luška nám neulétli a v pořádku jsme se všichni 
vrátili  na  oběd.  Pak  ještě  chvíli  hry,  soutěže 
a následoval úklid a hurá zpět k maminkám.    

Jájina
Skautské středisko Přeštice

Skautský country bál
v Dolní Lukavici
Skautské středisko Přeštice si dovoluje pozvat 

všechny  příznivce  dobré  zábavy  na  tradiční 
country  bál,  který  se  bude  konat  7.  11.  2009 
od 20.00 hodin v hostinci U Bílé  růže v Dol-
ní Lukavici. K  tanci  a poslechu hraje  skupina 
Sešlost wjekem.

Lužany uspěly v projektu 
„Škola jako nová“
Obec  Lužany  zažádala  v  loňském  roce 

u občanského sdružení Mas – Aktivios o dotaci 
na  stavební úpravy v Základní  škole a Mateř-
ské  škole Lužany. Měli  jsme  štěstí  a náš pro-
jekt „Škola jako nová“ v rámci 1. výzvy z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR, osa IV LEADER 
byl  vybrán  pro  poskytnutí  finanční  podpory 
z Evropského zemědělského  fondu pro  rozvoj 
venkova.
Z  dotace  v  celkové  výši  310  000  Kč  byly 

obnoveny dlažby v komunikačních prostorech 
budovy a osvětlení ve třídách ZŠ a MŠ, na soci-
álních zařízeních, ve školní kuchyni, v jídelně 
a na chodbách budovy. Pro zpřehlednění, utří-
dění a umožnění výpůjček knižního fondu ško-
ly byly vyměněny stávající nevyhovující skříně 
za nové knihovny v ZŠ a MŠ. 
Rekonstrukce zrealizovaly firmy:

EKAS,  spol.  s.  r.  o.,  Husova  1138,  334  01 
Přeštice;
BHSTAV Š+H  s.  r.  o.,  Hlávkova  33,  334  01 
Přeštice;
Petr Šalom, Lužany 127, 334 54 Lužany.

Mgr. Věra Drdová
učitelka ZŠ Lužany

V rámci projektu „Škola jako nová“ z Pro-
gramu rozvoje venkova zrekonstruovala obec 
Lužany prostory základní a mateřské školy.

Počty žáků na jednotlivých školách správního obvodu Přeštice 
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Obec Dolní Lukavice a Eva Klepsová
si Vás dovolují pozvat

n a    s l a v n o s t n í    k ř e s t    k n i h y 

HISTORIE DOLNÍ LUKAVICE 
DO ROKU 1945

17. listopadu 2009 v 15.00 hodin
v  Haydnově domě v Dolní Lukavici 

Hudební doprovod: soubor středověkých písní Gutta
Pořadem provází: Mgr. Jiří Hlobil 

Kniha o historii Dolní Lukavice 
je na světě
Naše občanka, Mgr. Eva Klepsová, dokončila 

knihu o  historii Dolní Lukavice. Obsáhlé  dílo 
včetně  barevných  příloh  vydává  za  finanční 
podpory Obecního úřadu v Dolní Lukavici. 
Kniha  nastiňuje  dějinný  vývoj  Dolní  Luka-

vice  od  počátku  až  do  konce  druhé  světové 
války.  Zabývá  se  památkami  (zámek,  kostel, 
fara, pivovar, židovský hřbitov atd.), mapuje již 
neexistující budovy v obci (synagoga, kovárna, 
špitál, cihelna, vinopalna aj.). Přináší informace 
o bohatém spolkovém životě a svátcích v minu-
losti  slavených. Věnuje  se  židovské  komunitě 
v obci, holocaustu. Na své si přijdou i milovní-

ci lidové slovesnosti, v knize jsou zaznamená-
ny místní povídky a pověsti. Kniha umožňuje 
čtenáři  nahlédnout  do  minulosti  lukavických 
hospod, pekáren, kováren, sýpek, mlýna, školy, 
poštovního a telegrafního úřadu. Jedna z kapi-
tol je rovněž věnována hudební minulosti obce. 
Kniha bude k zakoupení na křtu knihy 17. 11. 
od 15 hodin v Haydnově domě v Dolní Luka-
vici, dále na Obecním úřadě v Dolní Lukavici 
nebo v knihkupectví v Přešticích.

Vítězslav Opálko
starosta obce Dolní Lukavice

V Merklíně slavnostně otevřeli 
nové informační centrum
Slavnostní  otevření  nového  integrovaného 

informačního centra proběhlo ve středu 30. září 
v Merklíně. Centrum bylo vybudováno v rám-
ci projektu Digitální  svět v  rozvoji venkovské 
školy.  Projekt  byl  podpořen  částkou  převyšu-
jící  400  000  Kč  z  finančních  zdrojů  státního 
zemědělského  intervenčního  fondu  v  rámci 
čtvrté osy podpory Programu rozvoje venkova. 
Finanční prostředky zprostředkovalo občanské 
sdružení MAS – Aktivios. Slavnostní otevření 
bylo spojeno s krátkým kulturním programem 
zajištěným  dětmi  ZŠ  Merklín  a  ukázkovou 

hodinou, při které žáci IX. ročníku předvedli 
návštěvníkům možnosti nového centra. Cen-
trum  bude  v  dopoledních  hodinách  sloužit 
pro  výuku  ve  škole  a  počínaje  listopadem 
2009  bude  ve  středeční  podvečery  otevřeno 
zájemcům z řad veřejnosti – převážně z Mer-
klína  a  okolních  spádových  obcí. V  případě 
volných  kapacit  budou  jeho  prostory  nabíd-
nuty i zájemcům z míst vzdálenějších. Nabíd-
ku  a harmonogram provozu  centra naleznou 
všichni  zájemci  na  webových  stránkách  ZŠ 
Merklín (www.zsmerklin.cz).

Slavnostní otevření nového integrovaného 
informačního centra bylo doprovázeno krát-
kým kulturním programem žáků základní školy 
v Merklíně.

Žáci 9. tříd předvedli v rámci ukázkové hodi-
ny možnosti nového centra.

Dobrovolní hasiči ve Skočicích křtili 
obecní traktor
V  sobotu  17.  10.  uspořádali  Skočičtí  křest 

traktoru  nabytého  sbírkou,  o  které  jsme  již 
informovali  v  zářijovém  vydání  Přeštických 
novin.
Suma  vybraných  peněz  činila  51  450  Kč, 

Město Přeštice přispělo štědrou částkou 65 000 
korun. Vítězný stroj, jehož nákup prošel regulér-
ním výběrovým řízením, dostal tradiční hasičské 
jméno – Máňa. 
Nejedná  se  sice  o  stříkačku,  ale  vzhledem 

k  tomu,  že  jde  o  nejsofistikovanější  a  jediné 

samohybné vybavení SDH Skočice, volba jmé-
na byla jasná. 
Křtu samotného se ujal pan starosta Fornouz. 

Popřál nám zdar v našich aktivitách a přislíbil 
další  pomoc  se  souvisejícími  záležitostmi  – 
například první sečení vysokého porostu hřiště 
velkým traktorem.
Naše díky patří všem, kteří pomáhají zlepšo-

vat život ve Skočicích a doufáme, že nás bude 
postupně přibývat...

Marek Krivda, SD Skočice

Hasiči ve Skočicích pokřtili v sobotu 17. října nový multifunkční traktor za účasti starosty 
Mgr. Petra Fornouze, členů sboru dobrovolných hasičů a občanů obce.

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Sledujte 
www.kzprestice.cz

Quo vadis vodáku?
Vodáckých oborů je skutečně mnoho – něk-

teré z nich jsme se snažili během letošní sezony 
přiblížit  hlavně dětem z KČT Úhlava a DDM 
Přeštice. V dubnu jsme se konečně dočkali (po 
několika letech) skutečně velké vody na horním 
toku řeky Otavy a užili jsme si skvělé raftová-
ní. V měsíci květnu  jsme rozjeli  seriál České-
ho poháru vodáků. Celkově  jsme se zúčastnili 
5 závodů z celkových 8 a dokázali jsme si, že 
se umíme poprat  i  se  slalomem (byť  jen  turis-
tickým). V  polovině  května  jsme  se  zúčastni-
li  kurzu  „Záchrana na divoké vodě“ určeného 
především pro děti na umělém kanále v Rozto-
kách.  Pod  dohledem  instruktorů  jsme  se  učili 
plavat v divoké vodě, zachraňovat sebe, kama-
rády i lodě. Závěr května byl určen pro zájem-
ce o  rodeo a  to v kurzu Youngsters na kanále 
v  Českém  Vrbném.  Ani  na  životní  prostředí 
jsme nezapomněli  a  počátkem června  jsme  se 
zúčastnili akce „Čistění řeky Úhlavy“. Léto pro 
nás znamená hlavně vodní turistiku. Letos jsme 
se vydali na putování po řece Berounce. Prázd-
niny  jsme  zakončili  „pěšinou“  a  sledováním 
borců na naší nejtěžší trati v republice na Čerto-

vých proudech pod Lipnem. Viděli jsme slalom 
i sjezd na divoké vodě, rafting i kayakcross. Na 
začátek  září  byl  pro  nás  naplánován  poslední 
závod ČPV na Úhlavě v Nýrsku, který byl spo-
jen i s pozváním dalších spřátelených oddílů na 
osadu  v Úborsku.  Podzim  je  v  plném  proudu 
a  nás  ještě  čekají  další  vodácké  akce. Hlavně 
závody určené pro dětské oddíly „Po 6 tocích“ 
a „Pitomé tyčky“ pořádané plzeňskými oddíly. 
V měsíci  listopadu nás čeká vyhlášení České-
ho  poháru  vodáků  a  slavnostní  Zavírání  řeky 
Úhlavy (14. 11. 2009). Srdečně Vás zveme na 
poslední jmenovanou akci či na naše pravidelné 
schůzky v loděnici v 16.30 hodin každý čtvrtek. 
Abychom se ještě vrátili k vodáckým oborům, 
co jsme na vlastní kůži nezkusili ani na vlastní 
oči neviděli, jsou to např. dračí lodě, kanupolo 
či snowkayaking.
Více  o  nás  na  www.kct-uhlava.com,  více 

o vodáckém sportu na serverech: www.raft.cz, 
www.hydromagazin.com, www.kanoe.cz a dal-
ších.

Dagmar Švihlová a Hanka Žambůrková 
z KČT Úhlava

Rodeo na kanále v Českém Vrbném jsme si 
vyzkoušeli v závěru května.

Především pro děti byl určený kurz „Záchra-
na na divoké vodě“, kterého jsme se zúčastnili 
na umělém kanále v Roztokách.

V letošním roce jsme se vydali na řeku Berounku. Počasí nám přálo a sešlo se nás opravdu 
hodně. Foto archiv KČT Úhlava

PaeDr. Jaroslava Pěsničáková,
ředitelka ZŠ Merklín
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Město Přeštice
vás zve na

veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Přeštice,

které se koná dne 5. listopadu 2009 
od 18.00 hodin ve velkém sále 

Kulturního a komunitního centra.

Přeštice oslavily vznik ČSR
Představitelé  města  Přeštice  a  partnerského 

města Nittenau  oslavili  Den  vzniku  samostat-
ného československého státu položením věnců 
k pomníku prvního prezidenta republiky T. G. 
Masaryka. 
Slavnostního aktu se zúčastnili starosta měs-

ta  Přeštic  Mgr.  Petr  Fornouz,  místostarosta 
Mgr. Antonín Kmoch, bývalý ministr sprave-
dlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec Poslanec-
ké sněmovny PČR ing. Jiří Papež, evangelický 

farář Jan Satke, Miroslav Szewczyk a starosta 
města Nittenau Karl Bley.
Součástí  aktu bylo  i  znovuvysvěcení  restau-

rovaného Mariánského sloupu a opětovné osa-
zení  soch  sv. Václava  a  sv. Vojtěcha,  kterého 
se ujal farář Vodička. Raně gotické dílo dostalo 
i  nové  osvícení,  které  provedl Michal  Jánský. 
Fotografie ze slavnostního aktu a znovuvysvě-
cení sloupu otiskujeme níže.

Text a foto Ivan Strejc
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Přeštice v čase – seriál fotografií 
z historie a současnosti – III.

Na  snímcích  vidíte  východní  stranu  přeštického  náměstí  od  č.  p.  1,  viz  fotografie  z minu-
lého čísla Přeštických novin. Pokračujeme v popisu domů od č. p. 326, dnes prodejna obuvi, 
dříve také, ale prodejna firmy Baťa. V následujícím domě byla prodejna oděvů Prostějov Sbor 
a holičství pana Františka Palečka. V současné prodejně Vše za 29 bylo železářství pana Jose-
fa Hartmana a za sochou sv. Kiliána byla lékárna pana Šmůly. V současné samoobsluze byla 
pivnice a vinárna U Rundů, později mototechna a květinová síň. V rohové budově, nyní České 
pošty, byl hostinec U české koruny. V budově tzv. hotelu byl skutečně hotel s pokoji U císaře 
rakouského,  také Velkoborský a v přízemí  různé prodejny. Od prodejny s  tabákem, prodejny 
zemědělských potřeb, prodejny elektro pana Tuzara a prodejny Knihy. Za Veleslavínovou ulicí 
uzavírá východní stranu náměstí budova bývalé prodejny Náchodské tkalcovny paní Kovaříko-
vé. V určitém období bylo na náměstí pět restaurací tři cukráři, dva kloboučníci, dva holiči a tři 
benzinové pumpy.    Foto archiv a text ing. Jiří Běl



MĚSTO PŘEŠTICE
Vás zve na výstavu 

20 LET PROMĚN PŘEŠTIC 1989 - 2009

Výstavu fotografií, kronik a filmových záznamů

můžete navštívit v malém sále Kulturního a komunitního centra v Přešticích

29� 10� - 19� 11� 2009 �� 9 �� 1� ����

Výstava „20 let proměn Přeštic“ 
zahájena
Vernisáží  odstartovala  dne  28.  října  výstava 

s názvem „20 let proměn Přeštic“, která potrvá 
do 19.  listopadu. Výstava bude otevřena denně 
včetně  sobot  i  nedělí  od  9.00  do  17.00  hodin 
v malém sále KKC. K vidění jsou archivní foto-
grafie,  kroniky  a  filmové  záznamy,  týkající  se 
Přeštic.  Slavnostní  pásku  přestřihli  paní Marie 
Bendová,  manželka  prvního  polistopadového 

starosty  Vladimíra  Bendy,  který  již  bohužel 
není mezi námi (v úřadu v letech 1990-2002), 
Mgr.  Antonín  Kmoch,  který  zastával  úřad 
v období 2002-2006 a  současný  starosta Mgr. 
Petr  Fornouz.  Příjemný  podvečer  zpříjemnili 
svým vystoupením žáci ZUŠ Přeštice pod vede-
ním pana Dušana Rady. (red)                  

                                        Foto město Přeštice



Kulturní tipy
- listopad

6. 11. Československá diskotéka!!!
        Přeštická stodola
6. 11. DISCO – DJ CHOZE
         Hells Rock Café
7. 11. Berentzen párty + soutěže o ceny
        Přeštická stodola
7. 11. KISSMÁNIE     Hells Rock Café
7. 11.  Rock n´ Roll párty kapely ,,Plymouth“ 
                               Sport bar Přeštice
8. 11. Dětská maškarní diskotéka   
                    Hells Rock Café 
13. 11. Bavorák párty      Přeštická stodola
13. 11. TŘI SESTRY REVIVAL   
                    Hells Rock Café
14. 11. Křest  CD  Přeštické  HipHopové 
kapely De Curz!!!    Přeštická stodola
14. 11. HITY 60.-80. LET (rock i pop)   
                               Hells Rock Café
14. 11. Oldies Disco Petra Březiny + Mar-
tini koktejl Párty   Sport bar Přeštice
20. 11. ZVLÁŠNÝ ŠKOLA     
                    Hells Rock Café
20.-21. 11. Polar párty s překvapením   
                   Přeštická stodola
21. 11. DISCO DJ CHOZE     
                    Hells Rock Café
21. 11. Rock Oldies Disco DJ Pepa Hajajs 
+ Berentzen párty  Sport bar Přeštice
27. 11. Reggae  night  +  soutěž  se  Sierrou 
Tequilou                 Přeštická stodola
27. 11. GALILEO     Hells Rock Café
28. 11. Soutěž se Sierrou Tequilou   
                   Přeštická stodola
28. 11. Rockový večer Karla Kopejtka   
                             Sport bar Přeštice

Stačí jednou zavolat!

777 76O 96O

774 420 024

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%
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listopad 2009
l 5. 11. Veletrh perspektivy a řemesel
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 9.00-16.00 hodin
Pořadatel: OHK Plzeň - jih
1.  ročník  veřejné  prezentace  studijních  nabí-
dek  a pracovních příležitostí pro budoucí učně 
a středoškolské studenty.

l 6. 11. Karneval – Kurz tance a společenské 
výchovy
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 19.00 hodin

l 7. 11. Country bál pro dospělé
Zahraje kapela ‘‘Sešlost wjekem‘‘.
Místo konání: Dolní Lukavice – hostinec U Bílé 
růže
Čas konání: 20.00 hodin

l 10. 11. Příběhy včelích medvídků
Představení pro školy.
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin

l 14. 11. Honza Nebojsa

Divadélko  Kuba  –  odpolední  představení  pro 
děti a rodiče.
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 15.00 hodin
Vstupné: 50 Kč

l 15. 11.-19.11. Jak se oblékají princezny

Interaktivní  výstava  pohádkových  kostýmů, 
rekvizit  a  doplňků,  obohacena  o  fotografie 
a příhody z natáčení jednotlivých pohádek.
Místo konání: konferenční sálek KKC
Čas konání: 9.00 – 17.00 hodin
Vstupné: 40 Kč

l 17. 11. Lampionový průvod 

Sraz účastníků u sochy T. G. M. v 17.00 hodin, 
odkud  bude  průvod  pokračovat  do Městského 
parku.
Pošli přání do nebe  –  překvapení  pro  malé 
i velké účastníky, kdy si pomocí horkovzdušné-
ho balonku budou moci odeslat přání do nebe.

l 20. 11. Základy stravování a chování 
v restauraci – Kurz tance a společenské 
výchovy
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 19.00 hodin

l 21. 11. Velká módní přehlídková show
Prodejní  módní  přehlídka  –  hlavní  hvězdou 
večera bude modelka Andrea Verešová.
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 19.00 hodin
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

l 24. 11. Vernisáž výstavy: Vánoce skašov-
ských hračkářů, Krása z nití stvořená
Místo konání: DHP Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin

l 25. 11.-6. 1. 2010 Výstava Vánoce skašov-
ských hračkářů, Krása z nití stvořená
Místo konání: DHP Přeštice

l 25. 11. Příspěvek na péči – přednáška
Centrum  pro  zdravotně  postižené  Plzeňského 
kraje pořádá přednášku týkající se Příspěvků na 
péči vedenou Marií Hrdličkovou, vedoucí CZP 
PK Plzeň-jih, Plzeň-sever. 
Místo  konání:  Pečovatelský  dům  služeb 
v Máchově ulici v Přešticích
Čas konání: 13.00 hodin

l 26. 11. 15. Výroční koncert dechového 
orchestru ZUŠ Přeštice
Místo konání: velký sál KKC
Čas konání: 18.00 hodin

l 27. 11. Závěrečná Kurzu tance a společen-
ské výchovy
Místo konání: sokolovna Přeštice
Čas konání: 19.00 hodin

l 28. 11. 2. Vánoční jarmark
Místo konání: hostinec v Řenčích
Čas konání: 13.00 hodin
Pořadatel: OÚ Řenče, ZŠ Řenče

l 29. 11. Koncert k zahájení adventu 
Místo konání: kostel ve Vícově
Čas konání: 16.00 hodin
Pořadatel: Město Přeštice a ZUŠ Přeštice

29. 11.  Slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, divadelní představení ,,Betlém‘‘ – spolek 
Jezírko
Místo konání: Masarykovo náměstí
Čas konání: 18.00 hodin

Kultura a umění
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Dechový orchestr ZUŠ Přeštice ve Zbraslavi

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice se ve dnech 25.-26. září zúčastnil již 14. ročníku Mezinárodního 
festivalu dechových orchestrů. Na snímku vidíte orchestr při průvodu ve Zbraslavi.

Foto archiv Dechový orchestr

Setkání seniorů 
v Horní Lukavici
Kulturní komise OÚ v Horní Lukavici uspo-

řádala v sobotu 10. 10. 2009 pro občany obce 
dříve narozené  tradiční  setkání  seniorů v hos-
tinci Na Zámečku.
Přítomné  občany  přivítal  starosta  obce  pan 

Josef  Dědič,  poté  následovalo  vystoupení 
šikovných  dětí,  které  si  připravily  působivé 
vystoupení.
Adélka  Milotová  zazpívala  písně  z  oblíbe-

ných  pohádek  a  mažoretky  Petra  Schlucková 
a Kristýna Lorencová předvedly pečlivě nacvi-
čené vystoupení.
Vystoupení  dětí  se  přítomným velice  líbilo, 

a  tak  je  odměnili  velkým  potleskem.  Po  celý 
večer vyhrával pan Jaroslav Toman z Holýšo-
va, ke kterému se přidali ostatní přítomní, kteří 
si s chutí zazpívali.
Všichni  senioři  dostali  dárek  od  obecního 

úřadu a malé občerstvení.
Zábava se velmi vydařila a nikomu se nechtě-

lo ani domů.
J. Regnerová

místostarostka obce Horní Lukavice

ÚČETNICTVÍ

Kulturní komise Obecního úřadu Řenče, 
Základní škola Řenče a klub

Barevná mozaika

Vás srdečně zvou na

2. vánoční jarmark
v sobotu 28. 11. 2009 

od 13.00 do 17.30 hodin 
do sálu hostince v Řenčích

Program

l autogramiáda nové kuchařky 
M. Kuntzmannové a K. Bodollové
„Na vlnách chuti“ aneb se slavnými 

v kuchyni
l ukázky výrobků z tvůrčích dílen klubu 

Barevná mozaika
l prodej drobných dárkových předmětů, 

keramiky, květinových vazeb
l zdobení perníčků

l tkaní na stavu, paličkování

Zajištěno je občerstvení
 a teplá medovina.

SVĚTOVÁ PREMIÉRA
 v Rožmitále pod Třemšínem

Dovolujeme si pozvat všechny milovníky krásné hudby na světovou premiéru pořadu 

POCTA JAKUBU JANU RYBOVI,
kterou provede světoznámý kytarista, profesor pražské Hudební akademie 

múzických umění v Praze,  pan ŠTĚPÁN RAK.

Slavnostní koncert se uskuteční dne 30. prosince 2009, od 16.00 hodin
 v kostele Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále.

Na koncertě zazní mimo jiné duchovní skladby J. J. Ryby v transkripci pro klasickou kytaru. 

Varhany – pan Adam Viktora, varhaník a dirigent,
 profesor plzeňské a pražské konzervatoře.

Úvodní slovo provede pan docent Jan Přeučil.

Vstupenky na koncert je možné rezervovat v KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, telefon 377 982 690.
Cena vstupenky 250 Kč a 100 Kč záloha na autobus.

V případě dostatečného počtu zájemců bude vypraven autobus.
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Program na měsíc listopad 2009

TIP na výlet 

7. 11. SO: DEHTÍN – 
ŠVIHOV
Vlakem z Přeštic 8.43 h do 
Dehtína.  Zpět  ze  Švihova 
16.15® nebo 16.58 h.
TRASA:  Dehtín – Komošín 
–  Dolany  –  Chlumská 

– Běleč – Švihov
Vede V. Čermák (14 km).
14. 11. SO: ZE KDYNĚ PŘES TANABERK 
DO POCINOVIC
Vlakem z Přeštic 9.29 h ® do Klatov, z Klatov 
v 10.22 do Kdyně. Zpět z Pocinovic 17.15 do 
Klatov, z Klatov 18.06 h ®
TRASA:  Kdyně  –  Prapořiště  –  Tanaberk  – 
Nová Ves – Vítovky – Chodská Lhota – Výrov 
– Pocinovice
Vede F. Vokáč (16 km).
19. 11. ČT: PROGRAMOVKA VE VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ HOTEL SPORT V 17.00 
hodin

21. 11. SO: PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURIS-
TŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Vlakem  z  Přeštic  7.03  h  do  Plzně,  z  Plzně 
v  8.30  do  Stříbra.  Zpět  ze  Stříbra  v  16.50  do 
Plzně (nebo 17.28), z Plzně 18.10 h
TRASA: dle propozic pořadatelů
Vede paní Borovcová.

28. 11. SO: OKOLÍM HORŠOVSKÉHO 
TÝNA                     

Vlakem z Přeštic v 7.03 h do Plzně (7.34), z Plz-
ně 8.08 do Staňkova (9.06), ze Staňkova 9.11 do 
Horšovského Týna (9.30). Zpět z Horšovského 
Týna  16.38  do  Staňkova  (16.56),  ze  Staňkova 
17.03 do Plzně (17.55), z Plzně 18.10 h.
TRASA : Horšovský Týn – zámecká rozhledna 
– Horšov – Krakov nádrž – Na Samotě –Pod-
ražice – Semošice – Horšovský Týn       
Vede V. Řežábek (13 km).

Změna programu vyhrazena!

Novou naučnou stezkou Vás budou 
provázet malí čertíci
V minulém čísle Přeštických novin jsme Vás 

již  informovali,  že v pátek 25.  září  2009 byla 
slavnostně  otevřena  nová  naučná  stezka  Čer-
tovo  břemeno,  která  vznikla  za  finanční  pod-
pory  Plzeňského  kraje.  Slavnostního  otevření 
se  zúčastnili  nejen  zástupci  Plzeňského  kra-
je,  partneři  projektu,  členové  sdružení  a  další 
pozvaní  hosté,  ale  především  více  než  stovka 
dětí z okolních škol a školek. Naučnou stezku 
tvoří asi 15 km dlouhý okruh se sedmi zastave-
ními, který je možné zvládnout s pomocí jízdní-
ho kola či po vlastní ose. 
První  zastavení  Vás  čeká  na  návsi  v  obci 

Letiny  a  naučnou  stezkou Vás  dále  povedou 
oranžové  směrovky  s  uličníkem  čertíkem. 
Výhodou je, že tento celý okruh lze na něko-
lika místech zkrátit a vytvořit si tak dle svých 
časových a výkonnostních možností více men-
ších okruhů, čehož jsme využili  i v den slav-
nostního otevření. 
Konec září, akce pod širým nebem… Ale sva-

tý Petr na nás myslel a seslal nádherné počasí 
jako stvořené pro turistiku. Před půl devátou se 
začaly sjíždět autobusy plné školních dětí a dal-
ší  vážení  hosté.  Manažerka  naší  místní  akční 
skupiny ing. Hana Bouchnerová zahájila dneš-
ní den  shrnutím příprav k vybudování naučné 
stezky,  přivítala  všechny  hosty  a  následoval 
slavnostní přípitek.
 Poté už děti a ostatní hosté vyráželi po nauč-

né  stezce  k  rozhledně  na  Kožichu,  kde  děti 
čekal první úkol související s přírodou a první 
informační panel. Další  informační panel stojí 
u Čertova břemene (mohutný buližníkový masiv 
v  lese)… A  tam se děly věci… Děti    sjížděly 
po laně ze skály a tak se alespoň na chvíli staly 
malými  záchranáři,  samozřejmě    za  asistence 
profesionálních hasičů z Přeštic. Všechny děti 
byly moc šikovné a jejich nadšení z jízdy bylo 
pro  nás,  pro  pořadatele,  největší  odměnou…  
Z Čertova břemene pelášily na další stanoviště 
(že by přece jen strach z nějakého zbloudilého 
čertíka?)  u  rozcestí  ke  kapličce  Panny Marie, 
kde  si  například  vyzkoušely  prolézt  „pavoučí 
sítí“ tak, aby se do ní nechytily, nebo se zaváza-
nýma očima tiše našlapovat a vnímat vůni lesa 
a naslouchat štěbetání ptáčků. Při plnění úkolů 

byla legrace: Víte, jak se jmenuje samice a mlá-
dě od kance? No  jasně, kanice a kanička…☺  
Program na  stezce pro  tento den připravil náš 
partner projektu Lesy ČR ve spolupráci s Hasič-
ským záchranným sborem z Přeštic, oběma ješ-
tě jednou velmi děkujeme. 
 Do  cíle  na  hřiště  do Libákovic  děti  stateč-

ně dorazily po zdolání všech úkolů a cca 6 km 
a mohly si ještě opéci vuřtíka nebo si prohléd-
nout  hasičskou  techniku pěkně  zblízka.   Una-
vení  a  plni  dojmů  odjížděly  zpátky  do  škol 
a  školek  s  baťůžky  plných  odměn  a  čertíkem 
z perníku. 
Skryté krásy a tajemství tohoto kraje si určitě 

nenechte ujít a vydejte se s námi za poznáním 
do přírody!
 Stezka bude v blízké budoucnosti zatraktiv-

něna  dalšími  dvěma  interaktivními  tabulemi 
– určování druhů dřev a určování hub („mota-
nice“).  Podrobné  informace  o  naučné  stezce 
Čertovo  břemeno  i  fotografie  ze  slavnostního 
otevření  najdete  na  našich  webových  strán-
kách: www.mas-aktivios.cz. K této stezce jsme 
vydali leták s mapkou, který je zatím k dispozi-
ci v  kanceláři MAS OS Aktivios v Nezdicích 
a můžete ho získat též na další námi pořádané 
akci, např. v prosinci při Dnu s Aktiviosem. 

Mgr. Martina Hanzlíková
Projektová manažerka OS Aktivios

– místní akční skupina (MAS)

Zveme Vás 
na vysvěcení malby 

sv. Vojtěcha na Ticholovci, 
které provede 

Mons. František Radkovský. 
Akce se koná 

18. listopadu 2009 
od 16.00 hodin. 

Zveme vás na přednášku
o Příspěvcích na péči
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského 

kraje  pořádá  přednášku  týkající  se  Příspěvků 
na  péči  Zák.  č.  108/2006  Sb.  vedenou  Marií 
Hrdličkovou vedoucí CZP PK Plzeň-jih, Plzeň- 
sever.  Přednáška  se  uskuteční  25.  listopadu 
2009  od  13.00  hod.  v  Pečovatelském  Domu 
Služeb v Máchově ulici. 

Podmínky nároku na příspěvek – §7 – §10 
se udělují v těchto případech:
-  Příspěvek  na  péči  se  poskytuje  osobám, 

které jsou v různé míře závislé na pomoci jiné 
fyzické  osoby  za  účelem  zajištění  potřebné 
pomoci.

- Náklady na příspěvek  se hradí  ze  státního 
rozpočtu a nahrazuje dosavadní částku na bez-
mocnost.
- Nárok na příspěvek má osoba, která z důvo-

du dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje  pomoc  jiné  fyzické  osoby  při  péči 
o  vlastní  osobu  a  při  zajištění  soběstačnosti. 
Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jedno-
ho roku.
-  O  příspěvku  rozhoduje  obecní  úřad  obce 

s rozšířenou působností.
Pavla Bradová

Vedoucí DPS Přeštice

Dřívější povinnosti učitele
Dnešní učitel zdaleka nemá takové povinnos-

ti, jaké měl učitel v minulosti. Z Pamětní knihy 
školy Dolní Lukavice se dozvídáme bližší infor-
mace. Povinností učitele bylo učit bohaté i chu-
dé, chudé zadarmo a za tyto děti dostal vždy od 
vrchnosti část pole. Záznam z roku 1690 uvádí: 
„tato pole byla přidána kantorovi, aby děti chu-
dé mohl učit…“ Co asi překvapí dnes každého 
je  fakt,  že  byl  povinen  zvonit  ráno,  v  poled-
ne, na klekání, při pohřbech, procesích a proti 
mračnům. Ve všední dny zastával kostelnickou 
službu a chodíval k nemocným, za což dostá-
val  groš  nebo  bochník  chleba.  Nešel-li  sám, 

posílal  svého  pomocníka,  nejčastěji  nějakého 
školáka. Tato povinnost trvala až do roku 1869.  
Vrchnost, jako patron školy, dodávala dřevo na 
topení,  ale  rovněž  děti musely  do  školy  nosit 
polínka.  Učitel  potom  vždy  ráno  zatápěl  do 
kamen.  A jak tato práce byla ceněna?  V roce 
1821 příjem učitele činil 204 zlatých a pomoc-
ník dostával 120. 
V dnešní moderní době  si  již  takové povin-

nosti nedovedeme ani představit. 
Zdroj: Pamětní kniha školy Dolní Lukavice

Mgr. Eva Klepsová
Dolní Lukavice

Všerubský doktor se vrací - nová 
kniha o židovském ranhojiči
Weissel se narodil jako Joachim Löbl Weis-

sel v roce 1804 pravděpodobně v Dolní Luka-
vici  nebo  Přešticích.  Ze  soupisu  obyvatel  se 
dozvídáme, že v Dolní Lukavici žili jeho rodiče 
-  David a Ester.  Bohužel jeho jméno se nám 
v  soupisu  nepodařilo  najít,  tudíž  se  dnes  nad 
jeho místem narození vznáší otazníky.  Velkou 
část svého mládí strávil jako student v Praze na 
ranhojičské škole. Poté odchází do Všerub, kde 
strávil zbytek svého života. Ve čtyřiceti letech 
(r. 1843) přestoupil na křesťanskou víru – z lás-
ky k Anně Pavlovské, se kterou měl čtyři děti. 
V  červenci  letošního  roku  se  na  pultech 

knihkupectví objevil dlouho očekávaný román 
Marie Korandové – Všerubský doktor  se vra-
cí,  který  vyšel  za  podpory  Plzeňského  kraje, 
městyse  Všeruby,  města  Kdyně  a  řady  sou-
kromých osob.     Proč si autorka zvolila právě 
osobu židovského ranhojiče? Marie Korandová 
odpovídá: „Na postavu Weissela mne upozorni-
ly literární topografie západních Čech. Zaujala 
mne  postava  pokrokového  židovského  lékaře, 
působícího na česko-bavorské hranici“. 
Jedním  z  hlavních  témat  celého  románu  je 

Weiselův  křest  na  Tannaberku,  kterým  bylo 

podmíněno uzavření  jeho manželství. Autorka 
k tomuto dodává:
„Jakmile Josef II. otevřel brány ghett a umož-

nil nadaným židovským chlapcům studovat na 
univerzitách, Weissel  si  uvědomoval,  nakolik 
je ohrožená tisíciletá kultura pražského ghetta. 
Svými  vzpomínkami  se  tak  v    poslední  hodi-
ně  snažil  zachytit  jeho kulturu. Byl v pražské 
německy  psané  literatuře  vlastně  prvním,  kdo 
upozornil  na  postavu  Golema.  Sám  si  však 
uvědomoval,  že  být  plnoprávným  občanem 
rakouské říše pro něj znamená zredukovat ná-
boženskou vazbu. Vyslovil  se  tak např. velmi 
otevřeně  a  podnětně  k  problematice  reformo-
vaného židovství. Weisselův syn, rovněž lékař, 
ale  působící  ve Kdyni,  prošel  již  zcela  jiným 
vývojem, když se přihlásil k česko-židovskému 
hnutí.“ 
Při sepsání románu autorka čerpala z vyprá-

vění dědečka, rodáka z České Kubice, který se 
v době školních let na Folmavě setkával s míst-
ními pověstmi, jednak díky sběrateli, nýrskému 
učiteli Josefu Blauovi, ale také využila ze sběru 
J. Š. Baara. 

Mgr. Eva Klepsová, Dolní Lukavice

KKC Přeštice a Divadélko Kuba
Vás zve na představení

Honza Nebojsa
14. 11. od 15 hodin

Honzové bývají hloupí, chytří, někdy se málem
stanou králem, jindy se toulají s Mařenkou po lese,

nebo osvobozují princezny. Náš Honza se nebojí. 
Nebojí se ničeho a nikoho, dokonce ani samotné...

Napsali – František Kaska, Petr Mlád 
a Veronika Bergerová

Hrají – Dana Mládová a Petr Mlád
Režie – František Kaska a Petr Mlád

Výprava – Jaroslav Hrubý
Vstupné 50 Kč
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Chovatelé uspořádali výstavu
holubů, králíků a drůbeže
Ve dnech 23.–25. října proběhla v chovatel-

ském areálu v Pobřežní ulici v Přešticích místní 
výstava  holubů,  králíků  a  drůbeže.  Současně 
proběhla  klubová  výstava  klubu  meklenbur-
ských strakáčů. Letos poprvé vystavovali cho-
vatelé z partnerského města Nittenau. Expozici 
přálo  pěkné  počasí,  což  se  projevilo  na  velké 
návštěvnosti.
V neděli v 11.00 hodin se konalo slavnostní 

vyhodnocení. Ceny chovatelům předali starosta 
města Přeštice pan Mgr. Petr Fornouz, starosta 
města Nittenau pan Karl Bley a poslanec Parla-
mentu ČR pan ing. Jiří Papež.
Za odbor králíků získala putovní pohár Jana 

Kramárová, za nejlepší samici Josef Louda st. 
a za nejlepšího samce Franz Graf z Nittenau.
Pohár věnovaný starostou Města Přeštice pro 

nejlepšího mladého chovatele získal Josef Vajai 
ml. Další čestné ceny obdrželi Stanislav Vančat, 
Roman Škrábek, Josef Škrábek a Alois Rada.
Za odbor drůbeže převzal putovní pohár ZO 

ČSCH za nejlepší kolekci Martin Flégl, pohár 
nejlepší kolekci Petr Šalom, nejlepší jednotlivec 
Heimer Walter  a  čestnou  cenu  dostali  Alfred 
Rothmeir, oba z Nittenau.
Za odbor holubů získal cenu nejlepší kolek-

ce  a  putovní  pohár  Jaroslav Krejsa,  cenu  nej-
lepšího mladého chovatele Nikola Bernardová 
a ocenění nejlepší holub výstavy obdržela Mag-
daléna Lisnerová.

Nejlepší kolekci za mladé chovatele předved-
la  Barbora  Hanzlíčková.  Čestné  ceny  získali 
Ladislav  Štolba,  Josef  Šlehofer,  Ivan  Strejc, 
Václav Puchta a Josef Levora.
Po skončení výstavy proběhla přátelská cho-

vatelská  beseda,  na  které  se  domluvila  účast 
našich chovatelů na výstavě 20. prosince v Nit-
tenau.
ZO ČSCH Přeštice děkuje touto cestou všem 

sponzorům výstavy a firmě Maso Brejcha navíc 
za  připravené  pohoštění  pro  účastníky  přátel-
ského posezení.

Ivan Strejc, ZO ČSCH Přeštice
Foto Tomáš Aulík ml.

Veřejné zasedání k záměru 
výstavby obchodního střediska 
v Městském parku
Veřejné zasedání k záměru výstavby obchodní-
ho střediska LIDL v Městském parku proběhlo 
ve velkém sále KKC v úterý 27.  října. Veřej-
nost zaplnila celý sál, což značí, že toto ožehavé 
téma nenechalo nikým klidným. Svědčí o  tom 
i probíhající internetová diskuze. Kromě veřej-
nosti se zasedání zúčastnil zástupce případného 
investora,  ing.  arch.  Hana  Pavlacká,  autorka 
projektu úpravy vnitrobloku, současného Měst-
ského parku, zastupitelé a představitelé města.
Po úvodním představení  záměru  a oponentuře 
ing. arch. Hany Pavlacké, se  rozběhla vášnivá 
diskuze.Všichni  diskutující  ve  svých  vystou-
pení vyjádřili nesouhlas se záměrem výstavby. 

Tento nesouhlas byl vyjádřen i v anketě, která 
probíhala během jednání. Celkem se vyjádřilo 
146 občanů, z toho 144 nesouhlasilo s umístě-
ním ve vnitrobloku, 2 vyjádřili souhlas. S dru-
hou  otázkou,  zda  vystavět  obchodní  středisko 
na okraji města, vyjádřilo nesouhlas 79, 64 sou-
hlasilo. Osobně jsem velice rád, že občané přišli 
vyjádřit svůj názor v takovém množství.
Konečné  rozhodnutí,  zda  bude  záměr  schvá-
len,  či  zamítnut, bude učiněno 5.  listopadu na 
zastupitelstvu města, které začíná v 18 hod. ve 
velkém sále KKC.

Mgr. Petr Fornouz
starosta

Veřejné zasedání k záměru výstavby obchodu LIDL v Městském parku proběhlo za velkého zájmu 
veřejnosti.                                                                                                             Foto KKC Přeštice
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Dětský country bál
Zábavné  představení  ve  stylu  country  při-

pravilo pro děti Kulturní a komunitní centrum 
Přeštice. Show pro dětské návštěvníky,  rodiče 
i  širokou  veřejnost,  kdy  všichni  byli  aktivně 
začleněni do děje, se uskutečnilo v sobotu 3. říj-
na. Děti získaly v rámci představení povědomí 

o  country  tancích  a  základech  společenského 
chování. Akce se líbila, děti vyhrály hezké ceny 
a odnesly si i malé dárky.

Text a foto Martina Míšková
ředitelka KKC Přeštice

Přeštický kanec se vydařil
Druhý ročník akce „Přeštický kanec“, který se 

uskutečnil dne 17. října na Masarykově náměs-
tí, se povedl. Střed města se zaplnil diváky, kte-
ří chtěli vidět pravou zabijačku, labužníky, kteří 
ochutnali  vepřové  výrobky  a  posluchači,  kteří 
si  přišli  poslechnout  dechovou hudbu v podá-
ní Horalky. Závěr akce patřil  skupině Revival 

Michala Tučného. I přes nepřízeň počasí, které 
akci provázelo, si na náměstí našlo cestu mnoho 
návštěvníků. Město Přeštice chce v akci pokra-
čovat, a proto se již nyní začíná připravovat třetí 
ročník úspěšného „Přeštického kance“.

(red)
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Výsledky oddílu národní házené 
TJ Přeštice
Jak  si  vede  oddíl  národní  házené TJ  Přešti-

ce  s  deseti  družstvy  v  soutěžích.  Výsledkový 
přehled soutěží národní házené nového ročníku 
2009/2010.
Prvoligové ženy bojují o přední příčky, zatím 

jim patří druhá …
1. liga žen
Spoje  Praha  – TJ  Přeštice  6:14, TJ  Přeštice 

–  Žatec  19:17,  TJ  Přeštice  – Modřany  15:12, 
Rokytnice – TJ Přeštice 18:15, Studénka – TJ 
Přeštice 10:20, TJ Přeštice – Chomutov 12:18, 
TJ  Přeštice  –  Dobruška  12:14,  TJ  Přeštice 
– Krčín 15:14
Prvoligoví muži zatím se střídavými úspěchy...
1. liga mužů
TJ  Přeštice  –  Čakovice  23:14,  TJ  Přeštice 

– Nýřany 17:18, Vítkovice – TJ Přeštice 15:13, 
Svinov – TJ Přeštice 17:13, TJ Přeštice – Lito-
hlavy 17:15
Přeštické  béčko  žen  zatím  na  třetím  místě 

v oblastním přeboru…
Oblastní přebor žen
Dobřív – TJ Přeštice B 15:19, TJ Přeštice B 

– Tymákov B 13:16, Příchovice – TJ Přeštice B 
19:25, TJ Přeštice B – Osek 26:11, Nezvěstice 
– TJ Přeštice B  19:17, TJ Přeštice B  – Litice 
17:7
Muži  „B“  jako  nováček  zatím  neokusili 

porážku  v  oblastní  soutěži  a  jsou  příjemným 
překvapením…

Oblastní soutěž mužů
Dobřív – TJ Přeštice B 22:26, TJ Přeštice B 

– Kyšice  B  24:15,  Litohlavy  –  TJ  Přeštice  B 
10:29, TJ Přeštice B – Osek B 23:12, Nezvěs-
tice  C  –  TJ  Přeštice  B  18:20,  TJ  Přeštice  B 
– Hromnice 16:10
V  oblastních  soutěžích  mládeže  si  oddíl 

národní házené TJ Přeštice vede nejlépe v kate-
goriích dorostenek a dorostenců. Zde už je pod-
zimní část dohraná a obě družstva jsou na prv-
ních místech, když neztratily ani jeden bod. 

Oblastní přebor dorostenek
Štěnovice  –  TJ  Přeštice  6:33,  TJ  Přeštice 

– Dobřív 25:6, Blovice – TJ Přeštice 12:22, TJ 
Přeštice – Ejpovice 40:2, TJ Přeštice – Tymá-
kov 14:12

Oblastní přebor dorostenců
TJ  Přeštice  –  Tymákov  29:15,  TJ  Přeštice 

– Stupno 25:18, TJ Přeštice – Ejpovice 26:20, 

Příchovice  –  TJ  Přeštice  17:21,  Nýřany  –  TJ 
Přeštice 11:17
Starší žáci zatím prohráli jen jednou…
Oblastní přebor starších žáků 
Kyšice – TJ Přeštice 9:15, TJ Přeštice – Pří-

chovice 19:14, Rožmitál – TJ Přeštice 8:17, TJ 
Přeštice – Vřeskovice 15:5, Nýřany – TJ Přešti-
ce 13:17, Všenice – TJ Přeštice 13:10
Starší žačky se střídavými úspěchy…
Oblastní přebor starších žaček   
Nezvěstice  –  TJ  Přeštice  10:16,  TJ  Přeštice 

– Tymákov A 20:11, Příchovice – TJ Přeštice 
21:7, TJ Přeštice – Tymákov B 9:18  
Nejmladší kategorie mladšího žactva, ať jsou 

to mladší žačky, nebo mladší žáci, byly doplně-
ny před sezonou velkým počtem členů příprav-
ky. Ti se pozvolna začleňují do kolektivů a zís-
kávají herní zkušenosti. Zde trenéry a trenérky 
čeká hodně trpělivé práce, ale všichni víme, že 
v mládeži  je  budoucnost  našeho  sportu.  Proto 
letošní soutěžní ročník pro tato družstva nebu-
de bojem o přední příčky, ale úkolem nabrat co 
nejvíce zkušeností do dalších let.

Oblastní přebor mladších žaček
Nezvěstice  –  TJ  Přeštice  6:15,  TJ  Přeštice 

–  Tymákov  15:32,  Příchovice  –  TJ  Přeštice 
13:20, TJ Přeštice – Štěnovice 19:25, TJ Přešti-
ce – Plzeň Újezd 11:19

Oblastní přebor mladších žáků
Kyšice  –  TJ  Přeštice  7:10, Nezvěstice  –  TJ 

Přeštice 11:7, TJ Přeštice – Plzeň Újezd 5:10, 
Ejpovice  –  TJ  Přeštice  21:7,  Tymákov  –  TJ 
Přeštice 16:15
Závěrem bychom chtěli představit členy pří-

pravky,  kteří  se  zatím  seznamují  s  abecedou 
národní  házené  a  do  soutěží  nezasáhli.  Ale 
i jejich čas přijde. Nejvíce jsou zde zastoupeny 
1. a 2. třídy. 
Václav Řezanka, Daniel Baláž, Daniel Kas-

tner,  Julie Hrbáčková, Kamila Tušková, Klára 
Ausbergerová,  Andrea  Trnková,  Pavlína  Sed-
láčková,  Kamila  Tremlová,  Alena  Trachtová, 
Jana  Richterová,  Natálie  Jeslínková,  Tere-
zie  Bultasová,  Martina  Havlíčková,  Karolína 
Mourková, Lucie Řezníčková, Adéla Schejba-
lová a Veronika Dobrá.    

            Podklady zpracoval mnh. Stanislav 
Zadražil, organizační pracovník oddílu 

národní házené TJ Přeštice
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Otázka ke křížovce: 
Co myslíte, že významně ovlivnilo rozvoj města Přeštice v 19. století?
Odpověď naleznete v tajence.

Stavba šaten národní házené
v Přešticích zahájena
V měsíci  září  letošního  roku  byla  zahájena 

stavba  šaten  u  hřiště  národní  házené  v  Přešti-
cích. Díky poslanci PČR ing. Jiřímu Papežovi 
byla na tuto akci zajištěna státní dotace. Není to 
mimochodem zdaleka první dotace, kterou pan 
Jiří Papež pro naši sportovní organizaci a i pro 
naše  město  zajistil.  Potřeba  vlastního  zázemí 
pro tento oddíl s bohatou tradicí, který se také 
mimo jiné stále věnuje práci s dětmi a mládeží, 
je zcela evidentní.
Vzhledem  k  vyhlášce  Ministerstva  financí 

ČR o čerpání dotací ze státního rozpočtu bylo 
nutné  podílet  se  podle  stanovených  pravidel 
na financování. Z důvodu finanční situace naší 
tělovýchovné  jednoty nejsme bohužel  schopni 
zajistit spolufinancování z vlastních zdrojů, a to 
vzhledem  k  současné  všeobecné  hospodářské 
situaci a také vzhledem k loňskému spolufinan-
cování stavby šaten a sociálního zařízení na fot-
balovém hřišti ve výši 700 000 Kč.

Z tohoto důvodu jsme zažádali Město Přešti-
ce o účelovou dotaci na spolufinancování  této 
letošní  akce.  Díky  pochopení  pana  starosty 
Mgr. Petra Fornouze a členů Rady Města Přeš-
tice byla naše žádost schválena ve výši 500 000 
Kč  a  předložena  ke  schválení  Zastupitelstvu 
Města Přeštice. Zastupitelstvo na svém zasedá-
ní  schválilo  přidělení  výše  zmíněné  částky  na 
spolufinancování  této akce. Znovu připomíná-
me, že dotace jak z MF ČR, tak i od Města Přeš-
tice jsou přísně účelové a budou použity pouze 
na příslušnou investiční akci.
Tímto  bychom  chtěli  velice  poděkovat  jak 

panu starostovi, Radě Města Přeštice,  tak  také 
Zastupitelstvu  Města  Přeštice  za  tuto  podpo-
ru, které  si velice vážíme a bez které bychom 
nemohli stavbu šaten realizovat.

Luboš Štych
tajemník VV TJ Přeštice

Zápas národní házené oblastní soutěže, který se hrál v neděli 25. října, mezi mužstvem mužů B 
a Kyšicemi A vyhrálo domácí družstvo 21:19. Tým z Přeštic zakončil podzimní sezonu potvrzením 
svojí výborné formy a do jarní sezony bude vstupovat na 1. místě tabulky.   Text a foto Ivan Strejc


